
 

 

 

 

 

 
 
 

ATIVIDADE AVALIATIVA DE  
1º TRIMESTRE 

Hello, how are you? 
 
Vamos colocar em prática o que aprendemos até agora? Sei que você é capaz e fará com 
bastante empenho. Tente fazer sozinho!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
2.  Mostre que você é fera em cálculos matemáticos e coloque o resultado em Inglês. (Copiar 
e resolver no caderno). 
 

a) 25 x 4 = ________________________________________________________________ 

b) 51+ 6 – 23 = ____________________________________________________________ 

c) 194 – 72 = ______________________________________________________________ 

Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo. 

Diretora: Helga Feilstreck  er 

Orientadora: Vanda Falcheti Hofsteter 

Professor (a): Alessandra Cendron Tonello 

Aluno (a): ________________________________________________ 

6º ano _______                                                             Data: 29/05/2020. 

 

1. Observe o desenho acima e complete as frases com as 
palavras do quadro ao lado. 

 
Obs.: Não precisa fazer os desenhos, apenas copiar as frases. 
 

a) Peter is Michael’s _________________ 

b) Susan is Sarah’s __________________ 

c) Tommy is Peter and Susan’s ___________________ 

d) Michael is Sarah’s _________________ 

e) Sarah is Tommy’s _________________ 

f) Michi and Sparky are the family’s _________________ 

Mother 

Father 

Sister 

Brother 

Son 

Pets 

Peter Michael Susan Sparky Michi Sarah Tommy 



d) 214 + 125 = ____________________________________________________________ 

e) 18 x 3 + 45 = ____________________________________________________________ 

 

3. Sei que você tem uma ótima memória, então faça a correspondência do Português para o 

Inglês. (Copiar e responder no caderno). 

 

1. Avô (        ) Seventh 

2. Bom dia (        ) Second 

3. Sétimo (        ) Primo 

4. Obrigado (        ) Good morning 

5. Tia (        ) Parents 

6. Segundo (        ) First 

7. Primo (        ) Aunt 

8. Primeiro (        ) Third 

9. Pais (        ) Thank you 

10. Terceiro (        ) Grandfather 

 

4. Eu adoro colorir, é relaxante. E você, também gosta? Então vamos lá, use a sua criatividade 

e desenhe no caderno uma flor parecida com esta, com o mesmo número de pétalas e folhas e 

depois pinte com as mesmas cores que a minha. 

 


